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Éljen a Magyar Köztársaság!
1989. október 23-án Szűrös Mátyás ideiglenes állam

fő kikiáltotta a IV. magyar köztársaságot. Az esemény 
kétszeresen történelmi pillanat volt. Először azért, mert 
jogi értelemben megszűnt az egyeduralkodó Magyar 
Szocialista Munkáspárt alkotmányban is deklarált elő
joga a hatalom egyedüli birtoklására. Az MSZMP utód
pártja csak egy párt lett a sok közül, egy többpártrend
szerű alkotmányos köztársaságban. Történelmi volt a 
pillanat azért is, mert október 23-án, az 1956-os forra
dalom és szabadságharc 33. évfordulóján kiáltották ki, 
ezzel szimbolizálva azt, hogy 1956 céljai és eszméi íme 
most már törvénybe foglalva megvalósultak. A  köztár
saság kikiáltása azonban csak első, igen fontos lépés a 
demokrácia felé. Demokratikus magyar köztársaság 
csak egy szabad választás után valósulhat meg. Ezek a 
választások hamarosan megtörténnek, és a magyar nép 
végre kinyilváníthatja, hogy kire szavaz, kit támogat, ki
ben bízik. Sok ember, aki nem politizál, nem látja azt, 
hogy ezek a lépések elengedhetetlenül szükségesek, 
hogy egy jól működö demokráciára épülő társadalom 
bontakozzon ki, ahol senkinek nincsenek előjogai, ahol 
mindenkinek felelni kell cselekedeteiért, és vállalni kell 
azok következményeit is. Ezt az országot a demokrá
cia hiánya vitte a csőd szélére. A nem ellenőrzött 
egyeduralkodó párthatalom hibát hibára halmozott, és 
nagylelkűen legyintve saját hibáira ismét és ismét pró
bálkozott. Egy ország issza most ennek a politikának 
a levét, tán a világ egyik legszorgalmasabb és legtöb
bet dolgozó népe. Ezért van hát szükség a demokráci
ára, hogy ez többet ne következhessen be, ne névtelen 
arcok és kollektív felelősség álljon az elkövetett hibák
kal, bűnökkel szemben. A szabad választások után a 
demokratikus Magyarország nemcsak a szabad parla
ment szintjén kell hogy megvalósuljon, hanem a társa
dalom valamennyi egységében, az önkormányzatokban, 
vállalatokban, agrárüzemekben is. A demokrácia alsóbb

szinteken való kiteljesedése várhatóan lassú folyamat 
lesz, de óhatatlanul elkövetkezik. A  vállalati, a falusi 
kiskirályok kora leáldozik. Miért fontos nekünk ez a 
köztársaság? Azért, mert ez az első olyan próbálkozás, 
ahol békés úton hajlandó korlátozni saját hatalmát egy 
kiváltságokkal bíró monolitikus párthatalom.

Erre az önkorlátozásra késztette a magyar nép egy
re növekvő elégedetlensége, az ország belső állapota és 
a szerveződő ellenzéki pártok közös fellépése. Bízzunk 
benne, hogy a IV. magyar köztársaság az utolsó ma
gyar köztársaság lesz és az idők végezetéig fennáll. Jó 
oka van erre ennek a népnek, hisz már valóban meg- 
bűnhődte a múltat s jövendőt.

Üdvözlégy, Magyar Köztársaság, reménységünk!
Dr. Bíró Ferenc

Mecseknádasdi
melléklet

(6— 9. oldal)



Dr. Brezniczky József:

„Történelmi országgyűlés volt”
Országgyűlési képviselőnket az elmúlt parlamenti ülés hangulatá

ról kérdeztük. Arról, ami a folyosókon zajlott, a televíziós kamerák 
számára láthatatlanul.

— Többen nevezték történelminek ezt az országgyűlést — kezdte 
dr. Brezniczky József. — Én is ilyennek érzem, hiszen megszavaztuk 
azokat a sarkalatos törvényeket, amelyek a fejlődés alapjai lehetnek.

— Ön a Lázár-kormány idején kerüli a Parlamentbe, majd ott volt 
a Grósz-kormány és most Németh Miklós kabinetje idején. Mennyiben 
más ez a kormány, mint elődei?

— Lényegesen különbözik azoktól. Nem merev dogmákat képvi
sel, és képes a kompromisszumokra is a kibontakozás érdekében. 
Nem csinál hiúsági kérdést abból, ha nem értenek vele egyet. Képes 
elfogadni az ellenvéleményt. Mondhatnám úgy, hogy képes átlépni a 
tulajdon árnyékán, hiszen e kormány tagjai — beleértve a miniszter- 
elnököt is — a párt második vonalából kerültek a bársonyszékekbe. 
Nemcsak reformpárti politikusok, hanem szakemberek is, akik az új 
politikai helyzetben képesek élni a lehetőségekkel.

— Miért voltak gyakorta üresek ezek a bársonyszékek az ülésszak 
ideje alatt?

— A kormány tagjai ezalatt is tárgyalásokat folytattak. Főként a 
választási törvény megszavazása előtt volt nagy az izgalom.

— Ön hogyan szavazott?

— Minden alkalommal igennel szavaztam. Egyrészt világos volt, 
mit tart a közvélemény a munkásőrség megszüntetéséről és a pártnak 
a munkahelyekről való kivonulásáról. De nem ezek voltak a legfon
tosabb törvények, hanem elsősorban az alkotmánymódosítás. Volta
képp új alkotmány született, és ennek folyományaként a választási 
törvény. Efelett zajlottak a legforróbb viták a bizottsági üléseken, az 
országgyűlés előtt meg a folyosókon, a szekciók körében. Végül sike
rült a többséget meggyőzni, hogy ez a legutolsó lehetőség egy de
mokratikus kibontakozásra. Hiszen az ellenzék nem fog még egyszer 
tárgyalóasztalhoz ülni. Ezzel a választási törvénnyel markáns pártok 
kialakulására teremtődött meg a lehetőség. Ezek a következő válasz
táson jelentkezni fognak, de úgy érzem, az igazi demokratikus válasz
tás majd az ezután következő lesz — egy letisztultabb hangulatban.

— Hogyan jött haza a Parlamentből?
— Nagyon lelkesen és kicsit büszkén is, hogy részese lehettem 

mindennek. Választóimmal most nem tudok személyesen is találkoz
ni, hiszen október 30-án újabb ülésszak kezdődik, de úgy remélem, 
senki sem kifogásolja szavazataimat. Bizonyára most már sokak szá
mára érzékelhető, hogy ez a parlament nemcsak szólamokban, ha
nem ténylegesen is valódi demokráciát akar. Ez a tendencia főleg az 
utóbbi két évben érzékelhető számomra az országgyűlésben. Forrada
lom zajlik hazánkban, békés eszközökkel.

G. O.

1956-os emlékmű Pécsváradon
1989. október 22-én a pécsváradi MDF-szervezet szervezésében és 

rendezésében 1956-os emlékművet avatott a nagyközség. Ez az emlék
mű az évfordulóhoz és a forradalomhoz méltó gyönyörű alkotás, 
amely szimbolizálja az 1956-os forradalom és szabadságharc befeje- 
zetlenségét, fájdalmasságát, haláltusáját. Ezt az emlékművet a közsé
günkben élő Szabó László amatőr szobrász készítette. Szabó László
nak eddig két önálló kiállítása volt. Az egyik éppen Pécsváradon. 
Szobrai általában stilizált figurák, amelyek egyszerűségükben is finom
ságot, belső erőt sugároznak. A végletekig leegyszerűsített formák 
mégis őrzik a szobrok belső mondanivalóját. Szabó László ezt az em
lékművet térítés nélkül készítette és ajánlotta fel községünk lakóinak. 
Köszönjük neki és kívánjuk, hogy művészi pályája egyre feljebb ível
jen, minél több köztéri alkotásában gyönyörködhessünk.

(Képünkön az alkotó (balról) és mestere, Bocz Gyula szob
rászművész.) /

Pccsvárndí MI)K Szervezet

Az emiékünnepség pillanatai. Dr. Bíró Ferenc, az MDF Országos 
Választmányának tagja (i. kép), Szabó László alkotása (2. kép),
Koncsag András és Szendró Jánosné „ötvenhatosok” az ünneplők közölt (3. kép)



1956 ősze Pécsváradon
HELYTÖRTÉNET

A megtorlás példás volt
Bősz Mátyási kérték fel még az októberi napokban, 

vállalja el a nemzetőrség parancsnoki tisztét. Ma nyug
díjasként, 69 évesen él a Táncsics utcában, itt idézi fel 
azoknak a napoknak a helyi eseményeit:

— A volt pártbizottság épülete lett a nemzetőrség 
székhelye, itt osztottam be a rendőröket, nemzetőröket 
a malomhoz, a nagyhíd őrzésére és más fontos pontok
hoz. Korábban csendőr voltam, ezért kértek fel erre a 
tisztre. Pap Jánosi, a pécsváradi járási pártbizottság el
ső titkárát a pártbizottság gépkocsiján hazavitetlem 
Mázaszászvárra. Útközben elvitték a gépkocsit, de ezt 
még aznap lekapcsoltuk a 6-os úton, és visszakerült 
Pécsváradra. Október végén a mázaszászvári nemzet
őrök Pap Jánost visszahozták. Megkértem, nyissa ki a 
páncélszekrényt. Egy pisztoly volt benne, azt lefoglal
tam, továbbá a volt volksbundistákról szóló iratokat is. 
Ezután hazakísértettem a lakására, nehogy bántódása 
legyen.

Ez volt az alapelvünk, senki ne lépjen fel önkénye
sen, ha bármiben bűnösek a volt apparátus emberei, 
arról a törvény döntsön. Ezért mentem át személyesen 
Bonyhádra az odavitt ávósokért, és visszahoztam őket 
Pécsváradra. Önhatalmúlag itt senki nem lépett fel el
lenük. Senkinek nem esett bántódása.

November 4-én — mikor a 6-os úton megjelentek 
a tankok — kiürült a nemzetőrség épülete, én marad
tam utoljára, lezártam, és másnap levittem a kulcsot a 
rendőrségre.

1957. február 11-én tartóztattak le. Volt nálam egy 
pisztoly, feljelentettek fegyverrejtegetés miatt. Március
ban volt a nyilvános tárgyalásom. Hiába mondták a ka
posvári katonai ügyészségen, hogy ez nem ügy, hiába 
vallott mellettem Hornyák József, az egyik ávós, hiába 
vittem a sztahanovista jelvényemet, hiába gyűjtöttek 
aláírásokat a társaim, három és fél évre ítéltek. Jó ma- 
gaviseletemért végül 2 évet, 7 hónapot és 15 napot vol
tam előbb Vácott, aztán Márianosztrán. Utána vissza
mehettem a bányába, de nyugdíjaztatásomkor a csend
őrségnél, katonaságnál és börtönben letöltött éveimet 
— összesen 10 évet — nem vettek figyelembe. Ma 5147 
forint nyugdíjam van, plusz 100 forint, mert cukorbe
teg vagyok.

A másik ötvenhatos per Takács Géza és 12 társa el
len folyt 1958. február 5-én, a Megyei Bíróságon, Pé
csett, és most már zárt tárgyaláson. A vádlottak letar
tóztatása 1957 februárjában kezdődött, Takács Gézát, 
a Nemzeti Bizottság elnökét május 1-jén, legtöbbjüket 
egyetlen este, 1957. július 17-én tartóztatták le. Az 
utolsó szót a Legfelsőbb Bíróság fellebbezési tárgyalá
sa mondta ki, ugyancsak nem nyilvános tárgyalás után. 
A vád a népi demokratikus államrend megdöntésére irá
nyuló szervezkedés bántette volt. A peranyagot áltanul
mányozva, kitűnik annak erősen politikai jellege; a 
szemtanúk elbeszélik, mint torzították el a vádakat és 
a megtörtént tetteket. Mert hisz Pécsváradon egy po

fon sem csattant el. Takács Géza 2 év, Kovács József, 
a járási tanács elnöke a forradalom napjaiban 2 év 6 
hónap, Világos Ferenc, a járási tanács titkára 1 év bör
tönt, Vörös Mihály nemzetőr 3 év, Jaksics Jeromos 1 év 
6 hónap, Méhes Géza 6 hónap, Freund Károly 1 év 8 
hónap, Hetényi Adolf 1 év 8 hónap és végül az egyet
len nő, a „veszedelmes hangadódnak minősített Szend- 
rő Jánosné 1 év börtönt kapott másodfokon, és szinte 
mind különféle mellékbüntetéseket is.

Míg Bősz Mátyás emberséges bánásmódról számol 
be, Szendrő Jánosné elmondja, mint rugdosták, ütöt
ték, kényszerítették arra, hogy meghajolva, hátratett 
kézzel menjenek, amikor megérkeztek Pécsről Tököl
re:

— Én voltam ott is az egyedüli nő, és nem hajol
tam meg. Olyan borzalmas volt látni a sok megalázott 
embert. Csak álltam egyenesen. És akkor egy Farkas 
nevű ávós százados elkezdett verni — egy rokkant ka
tonatiszt botjával. Úgy szedtek ki a kezei közül a kar- 
hatalmisták. Aztán hozták a győrieket, és azokat is na
gyon megverték...

*

A faluban történtektől független az itt lezajlott két 
fegyveres akció. November 10-én, szombaton Véménd, 
Palotabozsok felől érkezik teherautón a felkelők egy 
csoportja, hogy csatlakozzék a Mecseken harcolókhoz. 
A 6-os út kereszteződésében már várják őket a karha- 
talmisták, de erre figyelmeztetik a felkelőket. A felke
lők leugrálnak a teherautóról, lopva közelítik meg a 
kereszteződésnél megbúvó karhatalmistákat, rendőrö
ket, és lefegyverzik őket. Ekkor azonban újabb karha- 
talmista csoport érkezik a 6-os úton Pécs felől; a fel
kelők ekkor a túlerő miatt elmenekülnek, fogságba es
nek. Egy fiatalt ott lőnek le közvetlen közelről a tég
lagyári gödröknél.. .

Erre adnak választ a mecseki felkelők, akiknek pa
rancsnoka a Pécsváradról korábban elszármazott Kubi- 
cza János volt. November 15-én, csütörtökön 15 óra 
tájban jönnek le a Gaslin (Entz utca) a Szenthárom
ság térre, a rendőrőrshöz, amely a vasbolt, ruházati bolt 
tömbjében székelt. Ekkor érkeztek vissza dzsipen a 
rendőrök, akik a frissen kapott ívtáras géppisztolyaik
kal gyakorlatoztak a Vásártéren. Tűzharc kezdődött a 
téren. A bolt sarkánál ka'pott halálos lövést Habiing Jó
zsef rendőr, és itt sebesült meg egy felkelő, aki az épü
let déli szárnyát biztosította. A felkelők társukat a 
dzsipre tették, és a Kossuth utca, Vár utca vonalán haj
tottak vissza az erdőbe.

Ami a Mecsek erdeiben történt, a „mecseki látha
tatlanok” története azonban további, a helyi esemé
nyeknél jóval jelentősebb fejezetet képez.

(Folytatjuk.)
Gállos Orsolya
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Pécsvárad II. világháborús halottai
Az Itt közzétett névsort a Pécsváradl Vúrhuráti Kör tagjai gyűjtötték össze, hogy méltó módon, maradandó emléket állítva őrződjenek meg 

halottaink a község emlékezetében. Ez a lista azokat sorosa fel, akik a hóború idején pécsvóradl llletékességúek voltak, vagy akiket Innen hur
coltak eL Kérjük, amennyiben további áldozatokat ismer a falu közös emlékezete, azok adatait (az áldozat neve, egykori lakóhelye, halálának 
helye, Ideje) közöljék a Pécsváradl Várbaráli Körrel, illetve adják le a Művelődési Házban.

A gyéytés és az emlékműállítás állomásairól folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat
A Pécsváradl Várbaráti Kör

Domány Zsigmond, Domány Berta, Fenyves Aladár, 
Fenyves Aladárné, Fleischer Lipótné, Fleischer Arnold, 
Fleischer Arnoldné, Fleischer József, Fleischer György, 
Fenyő Samuné, Fenyő László, Grósz Miklós, Grósz 
Miklósné, Groszmann Imréné, Grünhut Ármin, Grün- 
hut Árminné, Grünhut Judit, Grünhut Éva, Gyenes Ká
roly, Gyenes Károlyné, Gyenes Stefánia, Havas Adolf, 
Havas Adolfné, Kaiser Emil, Kaiser Emilné, Kaiser Ist
ván, Kaiser Józsefné, Kaiser Ferencné, Kaiser Pannika, 
Kaiser Tomika, Kaiser Vera, dr. Kaiser Gyuláné, 
Klein Györgyi, Klein István, Klein Jenő, Klein József, 
Klein László, Kohn Hugó, Kohn Hugóné, Kohn Julis
ka, Kohn Lacika, Kohn Lipót, Kohn Lipótné, Kohn 
Margit, Kohn Mór, Kohn Mórné, Kohn Béla, Kohn 
Magdika, Kőnig Lajos, Kőnig Lajosné, Kuttna Ármin
né, Kuttna József, Kuttna Józsefné, Jakobovics Benő
né, Kramer Albert, Kramcr Albcrtné, Lcichner Hen
rik, Leichncr Henrikné, dr. Szántóné Lcichner Nclli, 
dr. Lcichner Miklós, Lőbl Fülöpné, dr. Lőbl Géza, dr. 
Lőbl Gézáné, Lőbl Gyurka, Lőbl Károlyné, Lőbl Mi
hály, Lőbl Pistuka, Ötvös Fülöp, Ötvös Fülöpné, Pre- 
isz Sándor, Preisz Sándorné, Prcisz Ede, Schlesinger 
Pál, Schlesinger Pálné, Schwartz Hermán, Sós Lajos, 
Sós Lajosné, dr. Sós Margit, Singer Jenő, Singer Jenő- 
né, Singer Gyurka, Szilcz Dávidné, Szilcz Emil, Szilcz 
Emil, Szilcz Évike, Szilcz Miksa, Szilcz Miksáné, Szilcz

Ófalu temet
A sajtóban az utóbbi hetekben ismét felszínre került az Ófaluban 

tervezett atomtemető kérdése. A szórványos tudósítások egymásnak 
ellentmondó, értelmezhetetlen, a valóságnak nem megfelelő híradáso
kat is tartalmaznak. A Paksi Atomerőmű Vállalat által kezdeménye
zett újabb „sajtókampány” a környék lakosságának elbizonytalanítását 
szolgálja. Céljuk, hogy az egységes ellenállást néhány ponton megtör
jék, hogy eredeti elképzeléseiknek megfelelően a most már teljes egé
szében Ófaluhoz tartozó területen az „atomtemetőt” megépítsék.

A „fellazítást” az általuk befolyásolható Tolna megyéhez tartozó 
Bátaapátiban sikeresen megkezdték. Az eddig elsorvasztott települé
sen 1 millió Ft-tal sikerült a lakosság bizalmát megvásárolniuk. Nem 
szabad azonban szem elől tévesztenünk, hogy az ottani lakosság a 
kompenzáció fejében csak abba egyezhetett bele, hogy településükön 
áthaladjanak a veszélyes anyagokat szállító tehergépkocsik.

Néhány híradással ellentétben, továbbra sincs szó arról, hogy a 
környezetre veszélyes atomerőművi hulladékot ne Ófaluban kívánnák 
elhelyezni. Ilyen megközelítésben furcsának tűnik az a kijelentés, hogy 
„Bátaapáti altatja az atomtemetőt”. Erre szokta mondani a magyar 
„Más farkával könnyű a csalánt verni”. A bátaapátiak könnyen egyez
nek bele abba, hogy az ófaluiak és a környező települések 600 évig 
veszélyhelyzetbe kerüljenek. Az alábbiakban tényszerűen vázoljuk az 
elmúlt hónapokban az „atomtemető" körül történteket:

— 1989. június 6-án dr. Pápay Dénes a PAV által benyújtott fel
lebbezést elutasította. Ezzel másodfokon is elutasították az atomteme
tő létesítési engedélyét. E határozat ellen további fellebbezésnek 
nincs helye. (A paksiak számára a törvényességi felülvizsgálat kérése 
az utolsó lehetőség, a döntés megváltoztatásához.)

Edit, Szűcs Vilmos, Szűcs Vilmosné, Tauszig Samuné, 
Tauszig Jancsika, dr. Trankovics Sándor, dr. Tranko- 
vics Sándorné, Ungár Jenő, Ungár Jenőné, Ungár Zol
tán, Ungár Márta, Ungár Tibor, Walter Jakabné, Wal- 
ter Jenőné, Wolner Mórné, Virág Ignác, Virág Ignác- 
né, Zoldán Sándorné, Zoldán Imre, Zoldán Márta.

Horváth Gyula, Joó Lajos, Baumholczer György, Ba- 
umholczer Mihály, Lumbach Viktor, Kásper János, He
ring József, Hauck János, Gasteiger Antal, Hornung 
János, Baumann János, Gyura István, Rückert János, 
Fcil János, ifj. Harsányi József, Pichler József, Gastei
ger Teréz, Bősz Ferenc, Weixl József, Wéber Antal, 
Csornák Ferenc, Erdősig Nándor, Gombos József, Tichy 
József (Ferenc?), Merck János, Hornung János, Hor
nung Jánosné, Hornung Mária, Marx István, Hering 
Márton, Pusch János, Pusch Mihály, Tiszti József, Ja- 
ger Nándor, Reszler Márton, Schlégl Károly, Link An
na, Bayer Ferenc, Kis Hosszú János, Király János, 
Schnell János, Weibl József, Link János, Bittér Hen
rik, Teiblcr János, Bittér Ádám, Dadok Mihály, Wolf 
József, Brückner Ferenc, Kurucz János, Lukács Lőrinc, 
Aug Ádám, Aug János, Michler Antal, Szeifert István, 
Maycr János, Schuller Kálmán, Gyenis Szóráth Károly, 
Wirth János, Albrecht Sándor, Fcil János, Pusch Já
nos, Pusch János, Weibl Anna, Weibl Ferenc, Weibl 
Péter.

nem temet?
— 1989. június végén a PAV területfelhasználási engedély kérel

met nyújtott be a Baranya Megyei Tanácshoz. A kérelem az igénybe 
venni kívánt fekedi területre vonatkozott, miután kiderült, hogy erre 
a térségre a PAV „elfelejtett” korábban terülctfclhasználási engedélyt 
kérni.

A kérelem benyújtása várható volt, ezért a mecseknádasdi és vé- 
méndi tanács a nyár folyamán megállapodott a területrész térítésmen
tes átadásáról. Ezzel a lépéssel elértük, hogy az atomtemető tervezett 
területe teljes egészében mecseknádasdi kezelés alá került. A terület- 
felhasználásról nem a Baranya Megyei Tanács, hanem a helyi I. fokú 
Építési Hatóság dönt.

Építési hatóságunk értesítette az eróművieket, hogy miután koráb
ban a terület nagyobb részére kiadott terülctfelhasználási engedély le
járt, újra kell kezdeniük az egész területre vonatkozó területfelhaszná
lási engedély beszerzését, amennyiben nem mondanak le az építési 
szándékukról. Ehhez be kell szerezni a tulajdonosi hozzájárulást az 
Erdőgazdaság részéről. A MEFAG visszavonta korábbi hozzájáruló 
nyilatkozatát és a következőkről tájékoztatott bennünket június 29-i 
levelében:

„ . . . a  területek Erdőgazdaságunk legértékesebb vadászterületé
nek részei, ezért a hulladéktemető telepítés miatt a megelőző eljárás 
megindulásakor is tiltakoztunk — eredménytelenül —, a tulajdonosi 
hozzájárulásunkat kényszerűségből voltunk kénytelenek megadni.”

— A Független Szakértői Bizottság 1989 júliusában felkérésünkre 
újabb vizsgálatokat végzett. Az elkészült összefoglaló vélemény 18. 
pontja a következőket tartalmazza:

(Folytatás az 5. oldalon.)



Nagyapáinkról írta könyveit

Kodolányi János,
„Pécsváradról indultam e l — ezt a bensőséges vallomást nagy 

magyar írótól kapta lakóhelyünk. Kodolányi Jánostól, akinek ez év
ben emlékezünk születése 90. és halálának 20. évfordulójára. Isko
lánk ez év szeptemberétől az ő nevét viseli. November 15-én, 16.30- 
kor megkoszorúzzuk emléktábláját, majd 17 órakor tudományos em
lékülésen idézik fel munkásságát életművének jeles hazai kutatói.

Kodolányi János (1899—1969) századunk legnagyobb magyar re
gényírói közé tartozik. Novellái, színpadi művei is jelentősek. A ma
gyarság sorsáért aggódó népi írók táborához csatlakozott indulása, a 
húszas évek elején — mégis független, magányos alakja maradt iro
dalmi életünknek. Pécsváradi élményeiből táplálkozik önéletrajzi ihle
tésű regénye, a Boldog békeidők, egyúttal egy mezővároska világának 
rajza a századelőről. Benne az egyes családok, így e sorok írójának 
dédszülei, nagyszülei, az Eötvös vagy a Vár utcai Schlégl-család saját 
nevén szerepel. Itteni tűzoltómulatságot elevenít fel Fekete május cí
mű novellájában.

Ormánsági élményei íratják kétségbeesett, tragikus elbeszéléseit, 
regényeit a magyar paraszti életről (Vízválasztó, Szép Zsuzska). A 
harmincas évek végén Kodolányi a magyarság múltja felé fordul: re
gényfolyamot ír a tatárjárás koráról, a Julianus barát, A vas fiai, a

Ki beszélhet a nép 
nevében?

Az elmúlt egy év politikai változásai sok furcsaságot is a felszínre 
hoztak. A sajtóban és különböző fórumokon gyakran hangzik el és 
sokan mondják, hogy a magyar nép érdekében és nevében kívánnak 
cselekedni. Majd minden párt az MSZP-tői a Kisgazdákig hangsúlyoz
zák népi gyökereiket és azon jogukat, hogy ők a nép nevében beszél
hetnek és érte cselekedhetnek. Sokan azonban megkérdőjelezik ezt, 
hiszen a még fennálló hatalom is a nép nevében cselekedett és dön
tötte romba az országot, uralkodott népe felett, mégpedig igen 
rosszul. Ezért a jelenlegi hatalom eljátszotta ezt a lehetőségét. A nép 
már nem hisz neki, az ő nevében ők ne beszéljenek. És beszélhetnek* 
e a többi pártok, akik ezt a bizalmat ugyan még nem játszották el, de 
még nincsenek a hatalom közelében? Nehéz kérdés. Nehéz az elve
szett bizalmat visszaszerezni, nehéz ma elhitetnie bárkinek is, hogy 
csak egyedül ő képes hitelt érdemlően a nép nevében szólni és csele
kedni. Különösen nehéz ez akkor, amikor a nép hallgat és spontán 
érzelemnyilvánításokon kívül még nem szólalt meg. Vajon mikor szó
lal meg? A történelmi pillanat lassan elközeleg, hogy eldöntsék, ki 
beszéljen a nevükben.

A szabad választások lassan itt lesznek, ahol valakik bizalmat kap
hatnak. De vajon a választók tudják-e majd, hogy ki érdemes erre a 
bizalomra? Ez a bizalom nem kerülhet ismét rossz kezekbe. A fele
lősségteljes választáshoz politizálni kell. Megismerni a pártokat, prog
ramjaikat, képviselőiket. Ez a nép hogy magára találjon, olyan képvi
selőket kell válasszon, akik nem csalják meg őt. Akik nem személyes 
érdekeik és egyéni gyarapodásuk miatt vállalják a nép képviseletét.

Nehéz és súlyos gondolatok ezek, amikor a közhangulat kifejező
je az, hogy „elég már a szóból, a reformokból”, „mikor lesz már több 
pénz a borítékomban?”. Ezek a megnyilvánulások sok igazságot is 
tartalmaznak, de bennük van 40 év politikai hallgatásának következ
ménye is. Itt, a Kárpátok ölelésében 40 évig elhitették ezzel a néppel, 
hogy nem szükséges politizálnia, mert helyettük megteszik ezt mások, 
akik ezt sokkal jobban tudják. Miért politizált a háború előtt az értel
miségi, a paraszt? Azért, mert tudta, hogy érdekei enélkül nem nyil
vánulhatnak meg. Ezt a mostani politikai közönyt, tunyaságot meg 
kell tömi, a félelmeknek és görcsöknek oldódniuk kell.

A diktatúra már nem térhet vissza. Az ismét politizáló tömegek 
pedig ki kell hogy válasszák hiteles képviselőiket, hogy valóban legyen 
valaki, aki a nevükben beszélhet és a nép érdekeit szem előtt tartva 
felelősséggel cselekedhet mindannyiunkért. Ehhez kívánnak bizalmat 
az új politikai erők és a Magyar Demokrata Fórum.

I)r. Bíró Ferenc

iskolánk névadója
Boldog Margit köteteit. A háború idején ítja Mózes-regényét. A z égő 
csipkebokori és Jézus-regényét, Én vagyok címmel. E könyvei az öt
venes években jelennek meg. Ekkor tér vissza lassan az irodalmi élet
be, ahonnan 1945—1955 között kirekesztődött — noha a háború 
előtt baloldali szellemisége közismert volt. Ezután egyre jobban elha
talmasodó betegsége ítéli elszigeteltségre és magányra, fosztja meg a 
munka örömétől is. 1969. augusztus 10-én hunyja le örökre szemét 
Budapesten.

És Pécsváradhoz fűződő kapcsolata? Itt töltött évei? Ezekre öt év 
óta emléktábla hívja fel a figyelmet a Vár utcai óvodán, amelynek 
helyén a Kodolányiak otthona állott. A család 1903-bán költözik ide: 
az író édesapja, Kodolányi Gyula erdőfőtanácsos, aki a pécsváradi 
uradalmi erdészet szolgálatába lép, felesége, akitől itt válik el nemso
kára, és két gyermekük, a négyéves János és húga, Ila. Telkiből érke
zik a család, Kodolányi János ott született. 1903—1909 között élnek 
a Vár utcában. A kisfiú képzeletét — akárcsak a többi pécsváradi 
gyerekét azóta is — felgyújtja a vár, a köréje fűződő legendák — 
mindez a Julianus barát első fejezeteiben ölt majd irodalmi formát. 
Gyermekként látja a mezővároska magyar és sváb népét, hivatalnok
világát. Vasárnaponként a család a katolikus templomba jár misére. 
A majdani nagy író itt kezdi el az elemi iskolát a helyi, katolikus fe
lekezeti iskolában — ezért is indokolt most a névadás. Itt talál paj
tásokat a Vár utcai sváb gyerekek között, és gyönyörködik a hegyi 
magyarok színpompás viseletében. Itt szakítják el tőle édesanyját, és 
itt kap mostohát Újvári Alva személyében. Hat év elteltével a család 
ismét költözik, hogy Vajszlón, az apa újabb állomáshelyén további él
mények formálják Kodolányi János majdani írói útját.

Az idei jubileumi év, az emlékülés alkalom arra, hogy vegyük kéz
be Kodolányi János könyveit. Ismerjük meg e nagy magyar írót, aki 
nagyapáinkat örökítette meg könyveiben. Ismerjük meg önmagunkat.

Gállos Orsolya

*

Ofalu temet — nem temet?
(Folytatás a 4. oldalról)

„A Független Szakértői Bizottság 1988 áprilisában benyújtott je 
lentése óta eltelt idő alatt nem találtunk olyan új bizonyítékot, amely 
az egy évvel korábbi elutasító véleményünk módosítását követelné 
meg. Korábbi állításainkat a tektonika, szeizmo-tektonika és hidro- 
geológia, műszaki és társadalmi vonatkozások terén megerősítve lát
juk és továbbra is kitartunk ama véleményünk mellett, mely szerint 
az ófalui Harsány kereszt mellett tervezett kis- és közepes aktivitású 
radioaktív hulladéktárolót megépíteni nem szabad. Mindazonáltal a 
végső döntés megtörténte előtt külföldi szakértők véleményének ki
kérését szükségesnek tartjuk.”

— 1989. október 2-án megszületett a Központi Földhivatal szak- 
hatósági állásfoglalása, melynek első pontját idézzük:

„Hivatkozással a 7/1988. sz. SZEM rendelet 11. sz. mellékletének 
4. pontjára, megállapítjuk, hogy a kutatott terület geológiai adottsá
gai elsősorban a befoglaló kőzetek inhomogenitása, kőzettani para
méterei, valamint a terület geomorfológiai jellegei miatt, az elhelye
zésre kerülő kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék termé
szetes izolációjának követelményeit önmagukban nem elégítik ki, 
ezért az izoláció csak jelentős mérvű műszaki védelemmel lehetsé
ges.” y

Ez a megfogalmazás számunkra azt jelenti, hogy a terület önma
gában alkalmatlan az atomerőművi hulladék elhelyezésére. „Jelentős 
mérvű műszaki védelemmel” más területek is alkalmassá tehetők az 
anyag elhelyezésére, semmi nem indokolja a továbbiakban az Ófalu
hoz való merev ragaszkodást. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Ma
gyar Televízió „Hazai Tükör” című műsora november 9-én kérésünk
re ismét napirendre tűzi az atomtemető témáját. Itt a paksiak által 
fizetett műsort ellensúlyozandó szakértőink, valamint Ófalu képvise
lői mondják el véleményüket a kérdésről.

Dr. Wekler Ferenc



Óvoda és 
nemzetiség

Óvodánk profilját a nemzetiségi nyelvápoló munka jellemzi. Óvo
dánk jelenleg is abban a régi parasztházból kialakított épületben mű
ködik, ahol 1948-ban egy csoporttal indult. Ma már 5 csoportban 
várjuk a szülői házból érkező gyerekeket. Óvónőink, dajkáink helyi 
lakosok, s szinte mindenki beszéli a helyi tájnyelvet.

Nemzetiségi nyelvápoló munka 1971 óta folyik óvodánkban. A 
tájnyelvet beszélő lelkes óvónők kezdték el a magas létszámú csopor
tokban, saját készítésű eszközökkel e sok kitartást és ötletet igénylő 
munkát. A szülők és főleg a nagyszülők örömmel vették az óvoda 
kezdeményezését. Segítségükkel összegyűjtöttük a helyi gyermekjáté
kokat és mondókákat. Ezek a mondókák és dalos játékok jelenleg is 
jelentős szerepet kapnak a nemzetiségi kultúra átörökítésében. Az 
ország nemzetiségi politikájának a változása és a társadalom nyelvtu
dás iránti igénye maga után vonta a szülők és a lakosság szemléleté
nek változását. A szülők igénye és az iskolában 1986-ban beindult 
kétnyelvű oktatás olyan határozott, konkrét feladatok elé állította 
óvodánkat, amit fel kellett vállalnunk. Ez arra késztette a kollektívát, 
hogy a helyi adottságokhoz igazodva az eddigi tapasztalatokra építve 
kidolgozza a helyi német nemzetiségi pedagógiai programját.

Már a gyerekek óvodába kerülése előtt igyekszünk a szülői házzal 
jó kapcsolatot kiépíteni. A gyerekeket az otthon hallott tájnyelvi 
mondókákkal, höcögtetőkkel fogadjuk az óvodában, és az otthonról 
hozott tájnyelvi ismeretekre építjük további munkánkat. A német 
nyelv áthatja a gyerekek minden tevékenységét a nap minden szaká
ban. E sajátos nyelvi légkört a gyerekek minden nehézség nélkül 
megszokták, a kettős nyelvhasználat nem okoz problémát. A nyelvi 
fejlesztést — a gyerekek életkori sajátosságaira építve — a játék és a 
játékosság keretében valósítjuk meg. Az esztétikus szép játékok (tár
sasjátékok, memóriajátékok, képlottók, képösszerakó játékok) és ké
peskönyvek játékra inspirálják a gyerekeket, s így játszva fejlődik 
nyelvi ismeretük, szókincsük. Munkánk eredményesebbé tétele érde
kében részt veszünk az Országos Pedagógiai Intézet egynyelvű kísér
letének a kipróbálásában. Keressük és fenntartjuk az olyan külföldi 
és hazai kapcsolatokat, amelyek mind pedagógiai, mind nyelvi szem
pontból hasznunkra válna. Kapcsolatunk az Österreichische Lands- 
mannschafttal — mclnek keretében Corinna Stcaps másfél éven ke
resztül mint nyelvi lektor segíti munkánkat — gyümölcsözőnek 
mondható. Sok szép játék, könyv birtokába jutottunk a Goethe Inté
zeten és testvérfalunk, Unterensingen óvodáján keresztül. E játékok 
pedagógiai és nyelvi fejlesztő hatása együttesen szolgálja a gyerekek 
fejlődését. Óvónőinknek lehetőségük van testvérközségünk óvodájá
ban nyelvtudásukat gyarapítani.

A helyi programunkban felvállalt nyclvápoló és nyclvfejlesztő fel
adatokat óvodánk csak a szülői házzal való szoros együttműködéssel 
tudja eredményesen megoldani. Ezért szakmai, nyelvi tudásunk elmé
lyítése mellett a jövőben is keressük a szülői házzal való együttműkö
dés újabb hatékony formáit. így kívánunk a gyerekeknek egy olyan 
nyelvi légkört biztosítani, mely alapul szolgál a kétnyelvűség kialaku
lásához.

Makk Pcicrnc, Ehrcth Imrcnc, 
Pitzné Dittrich Anna óvónők

Felnőtt szociális 
gondoskodás

Napjaink sokasodó problémái mellett községeinkben ilyen az 
öregek helyzete:

Községeinkben egyre több lesz azoknak az idős embereknek a 
száma, akik valamilyen intézményes szociális gondozásra szorulnak. A 
mecseknádasdi Szociális Gondozási Központ alapvető feladata, hogy 
ne maradjon gondozás nélkül egyetlen rászoruló idős ember sem. Az 
intézmény magában foglalja a közigazgatási területhez tartozó közsé
gekben (Ófalu, Óbánya, Mecscknádasd) az idősek ellátására kialakult 
három sajátos szervezeti gondozási formát: Idősek Klubja, Mecsckná
dasd — Idősek Klubja, Őbánya — Házi gondozó szolgálat. Az idő
sek klubja hálózat egyelőre Mecscknádasdra és Óbányára terjed ki.

Mecseknádasdon 17 éve létesítették a 20 férőhelyes Öregek Napkö
ziotthonát, ma Idősek Klubja, mely októberben bővült egy volt isko
lai tanterem átalakításával, új bútorzattal, valamint a külföldi part
nerkapcsolat révén egy videokészülékkel. A gondozottak száma jelen
leg 18 fő. Óbánya községben 1986. szeptember 1-jétől működik Idő
sek Klubja, szintén 20 férőhellyel. Itt 15 fő látogatja hétfőtől pénte
kig a klubot és veszi igénybe szolgáltatásait. Mindkét hálózat a tagok 
részére — igényeik figyelembevételével — a napi háromszori étkezést 
biztosítja. Az étkezési térítés mértéke az igénylő jövedelmétől függ, 
de nem több, mint a mindenkori nyersanyag-norma összege (reggeli, 
ebéd, vacsora 42,— Ft).

A napi háromszori étkezésen kívül a tagok foglalkozásokon, kul
turális rendezvényeken vehetnek részt és rendszeres egészségügyi el
látásban részesülnek. A körzeti orvos dr. Kövesi Béla heti egy alka
lommal rendel a klubokban, amikor a gondozottak részére felírja a 
szükséges gyógyszereket, orvosolja az esetleges panaszokat. A klu
bokban a legfőbb tennivaló az oda járó idős emberek életkörülmé
nyeinek javítása, valamint egészségi állapotuk folyamatos ellenőrzése 
és lehetőségeinkhez mérten annak javítása.

Minden évben két alkalommal az óbányai és a mecseknádasdi 
idősek kiránduláson vesznek részt. Az autóbuszt a Baranya Megyei 
Tanács egészségügyi osztálya biztosítja. Az úticélt és az útvonalat az 
idősekkel közösen megbeszélve tervezzük, így olyan helyekre juthat
nak el gondozottaink, amerre még nem jártak. Ez évben első ízben 
Máriagyűd—Harkány—Siklós volt az úticélunk. Augusztus 2-án 
Veszprém nevezetességeit ismertettük meg időseinkkel. A klub tag
jainak lehetőségük van arra, hogy minden évben egy hetet a Balaton
nál tölthessenek. Ezzel élve idén Óbányáról 8 fő, Mecseknádasdról 7 
fő vett részt az üdülésen. A tavalyi évben került első ízben megren
dezésre az idősek hete rendezvénysorozat, melyet szeretnénk ebben 
az évben november hónapban megrendezni.

A Gondozási Központ mindhárom községében egészségügyi elő
adásokat és kulturális rendezvényeket szervez az ÁMK közreműködé
sével. Ennek keretében kézimunka-kiállítást rendezünk az idősek 
munkáiból. Ezek a napok a klubvezetők és az idősek ellátásában 
ténykedők szakmai továbbképzését is szolgálják.

Azok az idősek, akik egészségi állapotuk miatt a klubba bejárni 
nem tudnak, viszont életvitelükhöz, a személyi és környezeti tisztasá
guk biztosításához, érdekeik védelméhez igénylik, házi szociális gon
dozásban részesíthetők. A gondozás szükségességének elbírálása a 
körzeti orvos javaslata alapján történik. Mecseknádasdon a házi szo
ciális gondozottak száma jelenleg 8 fő, Óbányán 3 fő, míg Ófalu köz
ségben szintén 7 fő részesül e gondozási formában. A gondozást 
mindhárom községben hivatásos gondozónő végzi teljes munkaidő
ben. A Gondozási Központ szociális étkeztetést biztosít azoknak az 
idős személyeknek, akik egészségi állapotuk miatt arra rászorulnak. 
Mivel a szociális étkeztetés csak munkanapokra korlátozódik, így a 
hét végi főzés nagy gondot jelent azoknak az időseknek, akik egész
ségi állapotuk miatt már nem tudnak főzni. Ezt a problémát sikerült 
megoldani egy társadalmi gondozónő beállításával, aki 7 fő részére 
minden szombat és vasárnap megfőzi és kiszállítja az ételt. Ófalu 
községben 21 fő részesül szociális étkeztetésben. E községben a leg
több azoknak az időseknek a száma, akik egyedül élnek otthonukban. 
Kömyezettanulmányozásaim során tapasztaltam, hogy a fiatalok el
vándorlása, illetve a gazdasági kényszerből való lekötöttségük révén 
ebben a községben is szükségessé válik az idősek számára egy klub 
létesítése. Az építkezéshez szükséges első lépéseket a Mecseknádasdi 
Községi Közös Tanács vezetői megtették, a tervezési munkálatok már 
folyamatban vannak.

A Gondozási Központ nemcsak a már valamely formában ellátott 
személyekre, hanem a gondok elé menve', a jelenleg még önmagukat 
ellátó, de szociális helyzetüknél fogva várhatóan segítségre szorulók 
körére is kiteljed. Nyitottságával, befogadókészségével, ajánló jellegű 
programjaival lehetőséget teremt az időseknek ahhoz, hogy a köz
pont dolgozóihoz bizalommal fordulhassanak. Gondozási központunk 
jelenlegi intézményi hálózatát .az jellemzi, hogy többnyire idős épüle
teket alakított át a fenntartó szerv GAMESZ brigádja. Ma ezek jó 
állapotban levő, több funkcióval bővíthető épületek. Az étkeztetést 
két konyha szolgáltatja Mecseknádasd és Ófaíu községekben. A köz
ségeinkre jellemző elöregedési tendencia és az, hogy a családok tel- 
jeskörűen nem képesek ellátni az idősek gondozását, valamint a tel
jesen magukra maradi öregek számának megnövekedése arra ösztö
nöz bennünket, hogy gondozói hálózatunkat új intézményhálózattal 
bővítsük. Fontosnak tartjuk, hogy a közeljövőben egy olyan napközi
otthon létesüljön, ahol az idősek folyamatosan, megszakítás nélkül 
tartózkodhatnak és gondozásuk megfelelően biztosított.

Müllcr Jenöné, Gondozási Központ vezető



Múlt — Jelen — Jövő
Adalékok a mecseknádasdi Spartacus kézilabdacsapatának életéből 

Beszélgetés Keszler József sportköri elnökkel és Kófiás Endrével, a csapat 
edzőjével

— Mielőtt a kézilabdacsapat jelenlegi helyzetéről beszélgetünk, nem 
árt visszaidézni a nyári osztályozók történéseit, annál is inkább, mert 
még soha ilyen közel nem állt a csapat az NB ll-be jutáshoz, mi okoz
ta mégis az újabb remények szertefoszlását?

— Az első napi két győzelem a Csurgó és Bp. Testvériség ellen 
bizakodásra adott okot, sajnos három meghatározó játékosunk, He
gedűs, Veith és Gillich megsérültek és a második napon nem tudtak 
pályára lépni, ami döntően befolyásolta a Tiszaföldvár és Török- 
szentmiklós elleni vereségünket. Nem tudtunk megfelelő képességű 
csereembereket beállítani.

— Mindezekkel egyetértve, azt még hozzá kell tennem, hogy csa
patunk nincs felkészülve a sorozatmérkőzésekhez és a második nap 
két mérkőzésen már kondicionális hiányosságok is kiütköztek — fűzi 
hozzá Keszler József.

— A közelmúlt után térjünk mindjárt a jelenre. Elég sok új arcot 
látni a csapatban. Bemutatnád őket pár szóval?

— Veith az NSZK-ba ment játékosedzőnek, így irányítónak jött 
Szabó István, aki a PEAC, majd KIOSZ csapatából érkezett, továb
bá leigazoltuk Hucker Bélát szélsőnek, aki Hőgyészről jött. Ezenfelül 
egyre több fiatal is beépül a csapatba: Amold Zoltán kezdőember, 
Sebestyén Sándor is már többször játszott a kezdőben. A jövő embe
reinek tartom Frey Jánost, Gúnya Ferencet, kapusként pedig Háber 
Gábort.

— A z idősebbek vajon meddig bírják még lelkesedéssel?
— Mindenképpen szeretnének felkerülni az NB Il-bc és ezért a 

célért folytatják. Az MNK-ban a harmadik fordulóig jutottak és csak 
NB I. B csapattól szenvedtünk 4 gólos tisztes vereséget.

— Hogyan értékeled a jelenlegi bajnokság színvonalát, mert vélemé
nyem szerint nagyot csökkent m ind létszámban, m ind színvonalában az 
5— 10 évvel korábbihoz képest

— Kilenc csapat van a jelenlegi megyei I. osztályban, amiből 6 
csapat juthat fel magasabb osztályba. Sajnos országos folyamat a csa
patok megszűnése, csökkenése, van olyan megye, ahol csak 4—5 csa
pat szerepel a bajnokságban. Ennek elsősorban az anyagiak hiánya az 
oka. A megyei ifjúsági és serdülő bajnokságban összesen 4 csapat 
van. Mindenképpen elgondolkodtató számok és tendenciák, melynek 
megállítása mindenki kötelessége, aki valamilyen formában szereti ezt 
a sportot.

— Egyetlen potenciális vetélytárs a bajnoki cím elnyerésében N ag- 
harsány csapata?

— Az itthoni meccsünk ellenük a végére nagyon szoros lett, csak 
2 góllal győztünk, így idegenben mindenképpen egy X-et kell elér
nünk, hogy biztosra mehessünk.

— Kit tartasz a csapat vezéregyéniségeinek, kit emelnél ki név szerint 
is a csapatból?

— Egyértelműen húzóember Hauck, Steer, Schlapp, valamint sé
rüléséig Hegedűs. Gilichet is dicsérni tudom, neki a kritikus pillana
tokban jelentkező önbizalomhiányát kell levetkőznie. Külön meg sze
retném köszönni Frank Józsefnek azt az önzetlen, odaadó munkáját, 
amit intézőként tevékenykedett, ilyen lelkes segítők nélkül elképzel
hetetlen a csapat működése.

— H ogan értékeled a játékosok kondícióját, hisz e g  laikus azt lát
ja, h o g  kissé lassúak vágunk és a végére elfo g  a kondi?

— Alapvetően nincs kondicionális probléma, viszont a felsőbb 
osztályban ez már kevés lesz. Sokat kell javulnia az edzéslátogatott
ságnak, esetenként a hozzáállásnak is.

— Még beszélgetésünk elején megegyeztünk, h o g  a pénzügyi kérdé
sekről, ifikről, kapcsolatokról Keszler József sportköri elnök fog vála
szolni Milyen az utánpótlás helyzete?

— Utánpótlásunk egész jó, amit bizonyít, hogy többen az első 
csapatba is bekerültek. A legtöbb srác még tanuló, így iskolájukban 
is játszanak iskolai csapatukban, így erőnlétileg is igen jól állnak.

— Örvendetesen nőnek a csapat külföldi kapcsolatai is, m ik a kö
zeljövő tervei?

— 1984 óta az NSZK-beli schaafheimi, valamint weenigungstadti 
kézilabdacsapattal vannak kapcsolataink, mely rendszeres oda-vissza 
mérkőzésekből áll. 1989. augusztus 20-án unterensingeni partnerkap
csolatunk révén a község kézilabdacsapatát láthattuk vendégül. Jövő 
év júniusában mi utazunk Unterensingenbe, augusztusban pedig 
Schaafheimbe.

— Többször szóba került már a feljutás kérdése, nem kerülhetjük ki 
ennek anyagi vonzatúit sem. Mennyibe kerülne e g  NB II-es csapat m ű
ködtetése?

— Előzetes számítások szerint évi 500 ezer Ft-os költségvetésre 
lenne szükség egy NB Il-es csapat fenntartására. Eddigi bevételeink 
200 ezer Ft körül mozogtak, sajnos ez évben ez az összeg lecsökkent 
150 ezerre, ami azt eredményezte, hogy az év végén nullára zárunk, 
semmi tartalékkal nem rendelkezünk a jövő évi alapozásra, téli te
remtornára.

— A  két összeg között óriási a  különbség, honnan lehet ezt előte
remteni?

— Egyelőre reális lehetőségeket, tőkeerős sponzorókát még nem 
sikerült találnunk, de nem szabad feladnunk, hisz a lakosság többsé
ge is kívánja ezt a feljutást. Ki kell szélesítenünk pártoló tagságunkat, 
legnagyobb patronálónk, a Községi Tanács mellett meg kell nyernünk 
a helyi üzemeket is, hogy az eddigieknél nagyobb mértékben támo
gassák csapatunkat. Számítunk a kisiparosok, vállalkozók támogatásá
ra, hisz ők adójukból leírhatják ezt az összeget. Persze nem szabad 
lemondanunk új tőkeerős sponzorok felkutatásáról, megnyeréséről., 
ebben kérem a község sportot szerető lakosságának segítségét is. Vé
gezetül azt hiszem, a csapat tagjai megérdemlik, hogy név szerint fel
soroljuk őket és kívánjak egy újabb bajnoki cím mellé végre sikeres 
osztályozó! is. Ifjúságok: Gerencsér Béla, Háber Gábor, Koroknai 
László, Gúnya Ferenc, Gúnya Péter, Keszler József, Frey János, Pa- 
unert Tamás, Wilhelm Tamás. Felnőttek: Hauck István, Keller Ró
bert, Amrein János, Amold Zoltán, Amold István, Gillich János, 
Schlapp József, Gungl Antal, Gradwohl Antal, Steer Károly, Gungl 
József, Sebestyén Sándor, Hegedűs Sándor, Veith György, Krausz 
Ottó.

Kedves sportbarátok, vállalatvezetők. Önök, akik segíthetnek, ne 
engedjék, hogy anyagiak miatt vesszen el az az álmunk, hogy NB II- 
es csapatunk legyen.

Szigriszt János 

A

Ofalu —  Atomtemető 
nélküli hétköznapok

Egy kisközség fennmaradása nagyban függ a tenniakarástól, az 
összefogástól. Ezen az összefogáson értem mind a tanácsi vezetést, 
mind a falu lakosságát. Az első lépés, amikor a tanácselnök egy bi
zonyos cél érdekében kiharcol egy kis támogatást. A második, ami
kor a falu lakossága felismeri a lehetőséget és sok 100 óra társadal
mi munkával igyekszik a „morzsákból” minél többet kihozni, hisz va
laminek a kivitelezése többszöröse az anyagi költségnek. Ennek a fel
ismerésnek köszönhetjük a 2 éve működő napköziotthonos óvodát és 
a mintegy 100 fős konyhát, mely megoldotta az idős emberek étkez
tetését is. Sajnos az elmúlt évtizedek nagymérvű elvándorlásának kö
vetkeztében Ófaluban is nagyon sok az egyedül élő idős ember. Ró
luk szeretnénk gondoskodni most azzal is, hogy az óvoda példájára 
(társadalmi munkával készült) építjük az idősek napközi otthonát. 
Ahhoz, hogy ez a létesítmény minél előbb elkészüljön, azt hiszem, jo
gos kérés, hogy minden Ófaluról már elköltözött személy (akinek 
még van valamilyen kapcsolata a faluval) támogatását kéijük, társa
dalmi munka formájában.

(Folytatás a 8. oldalon.)
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Atomtemető nélküli hétköznapok
(Folytatás a 7. oldalról)

Meszesvölgy (Kalichtal) életében valószínűleg mérföldkövet jelent 
a most épülő betonelemes út (Közös Községi Tanács támogatás — 
házanként 7500 Ft hozzájárulás). Az út fontosságát azt hiszem, nem 
kell részletezni.

— Évek óta gond a kismedrű, szeméttel teleszórt patakpart. Tisz
títása folyamatban van és bízunk benne, hogy nem telik meg rövid 
időn belül megint szeméttel, hisz a mi érdekünk, hogy ne így legyen. 
Ehhez is kapcsolódó országos gond a szűkebb környezetünkben (te
metőkert, kiserdők stb.) felhalmozódó és duzzadó szemét. Sok vita 
után megszavaztuk az intézményes szemétszállítást. (Reméljük, a 
Pécsváradi Költségvetési Üzem jóvoltából ez minél előbb beindul!?) 
Az Ófalu Baráti Kör Egyesület tagjai vállalták, hogy fokozatosan 
megtisztítják környezetünket a szeméttől.

E  rövid beszámolóból is kitűnik az „atomtemető” elleni harc 
egyik fontos indítéka. A falut sajátunknak érezzük, itt szeretnénk él
ni, hajlandóak vagyunk áldozni is annak érdekében, hogy az elmúlt 
30 éves tétlenségből fölébredjünk. Tesszük ezt magunk, gyerekeink 
és unokáink érdekében. S ha néha lassúnak tűnik is az iram, gyorsí
tani biztonságunk eladásának árán sem vagyunk hajlandóak. Ha az 
elkövetkezendő években is legalább annyi történik Ófalu életében, 
mint az elmúlt 3 évben, akkor bizakodóan nézünk falunk jövője elé, 
hisz jó célért érdemes összefogni. Kistelepülések, elmaradt térségek 
példájává szeretnénk válni, biztatni őket munkánk kövecsére vagy 
túlszárnyalására.

Kóftts Endréiké, Ófalu

A Borbarátok Egyesületének útibeszámolója 
ausztriai élményeikről, benyomásaikról

Szabálytalan olvasói levél 
egy „rövid hír” kapcsán

Borbarátság!
Közel egy év telt el azóta, hogy a 

mecseknádasdi szőlősgazdák egyesületet 
alakítottak. Már a megalakulás elején 
kapcsolat jött létre az ausztriai Krems 
városban működő hasonló szervezettel a 
„Weinbruderschaft”-tal. Az ismerkedés 
lehetőségét a községünkben működő 
néptánc együttes hozta létre. A kremsi 
szőlősgazdák egy csoportja meghívásunk
ra ez év tavaszán 3 napot töltött közsé
günkben. Most, a szüret befejezése után 
került sor arra, hogy a mecseknádasdiak 
ismerkedhessenek meg a kremsi borvi
dékkel. A vendéglátók kérésére a kirán
dulócsoportban a Czehmann zenekar is 
részt vett.

Az utazásra szép napsütéses, őszi na
pon, október 27-én indultunk. Az első 
nap az utazással és rövid bécsi városné
zéssel telt. Este érkeztünk meg Lengen- 
feldbe (Krems melletti község). Csalá
dokhoz kerültünk elszállásolásra. Az is
merkedés a vacsora után szinte minde
nütt a pincékben folytatódott — ahogy 
az a szőlősgazdáknál megszokott.

Másnap, szombaton a program 9 
órakor kezdődött. Bemutatták először a 
község szőlőterületeit, majd folytatódott 
a tágabb környezet, a borvidékhez tarto
zó szomszédos községek megismerése. 
Délután borkóstoló következett. Egy jól 
felkészült szakember mutatta be és mél
tatta a falura jellemző és kitűnően kezelt 
borokat. A találkozó második felében az 
általunk vitt borminták alapján képet 
nyújtottunk a vendéglátóinknak a mi bo
rainkról. A rendezvény rangját emelte, 
hogy azon részt vett a vendéglátó község 
polgármestere, valamint a mecseknádas
di község tanácselnöke, akik ismertették 
a két település adatait, valamint a lakos
ság életét.

Este kultúrprogram következett. A 
községben működő műkedvelő zenekar 
adott — művészi szinten — gazdag mű
sort. Tovább színesítette előadásukat a 
helyi néptáncegyüttes fellépése. Az est 
második felében a mi falunkat képviselő 
zenekar szórakoztatta az összegyűlt ven

dégeket. A szórakozás, a hangulat ma
gasra ívelt. A dallamok, a dalok nem 
csengtek idegenül a vendéglátóknak. A 
beszélgetés, a szórakozás oldottan, jó
kedvvel folyt késő éjszakáig.

Vasárnap délelőtt „szabad program” 
keretében a vendéglátó családok egyéni
leg vitték vendégeiket és mutatták be ne
vezetességeiket. Az ott töltött idő min
denkori központja a „Festhalle”, ami a 
mi kultúrházunk ottani megfelelője.

Kirándulásunk az első kitekintés. 
Megismerkedtünk egy hasonló vidék te
lepülésének lakóival. Bepillantást kap
tunk életükbe, munkájukba, megélheté
sükbe. Az emberek nyitottak, barátságo
sak, vendégszeretők. Életüket, megélhe
tésüket a szőlő, a bor határozza meg. 
Szóló, szóló mindenütt, mindenfelé. 
Domboldalon, teraszokon, hegytetőn, jól 
gondozottak. Minden talpalatnyi föld ki 
van használva. Szorgalmas munkájukat 
jó minőségű és nagy teljesítményű gé
pekkel, felszerelésekkel teszik hatéko
nyabbá. A termesztés minden fázisát be
leértve az értékesítésig a család végzi. 
Idegen munkaerőt nem foglalkoztatnak, 
legfeljebb az áthidalhatatlan munkacsú
csok levezetésére. A víz, az úthálózat — 
beleértve a dűlőutakat is —, a telefon, a 
jégelhárítás teljesen kiépített.

Szemerkélő esőben búcsúztunk el 
vendéglátóinktól vasárnap délután. 
Mindannyian jól éreztük magunkat és fe
lejthetetlen élményben volt részünk. A 
lényeg azonban — úgy gondolom — egy
ben foglalható össze: meg lehet a szőlő- 
termesztésből élni. Hitet kell kapni ettől 
az élménytől. A természeti adottságok 
nálunk is megvannak. Hinni kell abban, 
hogy megteremthető miáltalunk a többi 
feltétel.

A látogatás létrejöttében, annak pon
tos, szakszerű, ugyanakkor nagyon embe
ri lebonyolításában ki kell emelni Her- 
mann Haslinger úr személyét, aki kész
séggel és fáradhatatlanul dolgozott 
mindvégig. Vele és a többi kedves 
vendéglátóval máskor is szeretnénk ta
lálkozni.

Katz János

Kedves „Magunk Részéről"!
Elnézést a fura megszólításért, de nem tudhatom, ki 

vagy kik bújtak el e diszkrét többesszám mögé az Éb
resztő 2. számának 6. oldalán egy rövid hírben. Idézem: 
„Átadásra került az új iskola első 6 tanterme. Az épület- 
szárny megépítése teljes egészében helyi erőforrásokból 
történt. Az „állam bácsi” csak ez évtől kezdődően nyújt 
céltámogatást az építkezéshez. Az iskolai évnyitón el
hangzott „Köszönjük az államnak” megfogalmazás helyett 
a magunk részéről a „Köszönjük a falu lakosságának az 
önzetlen segítséget” formulát alkalmazzuk." (A hír folyta
tódik.) Sajnálom, hogy az iskolai évnyitón részt vevő fent 
említett ismeretlenek füléig (vagy tudatáig) az ott el
hangzó rövid megnyitóbeszédből mindössze ez a három 
szó jutott el. Ha kicsit jobban vagy inkább kevésbé ellen
séges füllel (és szívvel) figyelnek, talán meghallották vol
na az egyszerű, de őszinte köszönő szavakat is, amelyek 
a jelen levő szülőknek, s a falu többi lakójának, valamint 
a Községi Tanácsnak szóltak. Ezek a köszönő szavak 
nem voltak ugyan hangzatos formulák, de szerencsére a 
jelen levő szülők — ellentétben a fent említett ismeretle
nekkel — minden nehézség nélkül meghallották.

Én a magam részéről igen olcsó és tisztességtelen „fo
gásnak”, hangulatkeltésnek tartom, ha valaki néhány szót 
kiragadva egy mondatból, s a hozzá szervesen tartozó 
szövegkörnyezetből próbál olyan hatást kelteni, ami igen
csak rossz fényt vet arra, akitől idézetként kiragadták. 
Valamint igen értetlenül állok az ilyenfajta, nyilvánvaló
an rósz szándékú megnyilatkozásokkal szemben. Az idé
zett írás „rövid hírT-ként jelent meg a lapban. Ez azon
ban több annál. Úgy gondolom, ha a hírek megfogalma
zója nem pusztán a hírt közli, hanem azt megtoldja saját, 
szubjektív észrevételeivel, benyomásaival (amihez persze 
joga van), akkor a legelemibb kötelessége, hogy aláírja. 
A nevét is adja hozzá.

Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam a véleményem 
elmondására — „én a magam részéről

Schramné Bauer Ágnes, tanító, Mecseknádasd 
•

M i természetesen leközöljük azon olvasói leveleket is, 
melyek nem mindenben értenek egyet velünk, sőt esetleg fel
háborodnak, mint a fend levél írója. Örülünk első olvasói 
levelünknek, mert ez bizonyltja, hogy olvassák lapunkat — 
nem örülünk, hogy levélírónk még a sorok közt is olvasni 
akar. Örülünk, hogy vitatkozunk is a lapban — nem örü
lünk, hogy pont ilyen nem létező problémán vitatkozunk. 
Örülünk, hogy egy pedagógus is megszólalt lapunkban — 
nem örülünk, hogy a szembenállás hangján szólalt meg 
Végezetül: örülünk, hogy nevét is aláírta, de ennek ellenére 
továbbra sem tervzzük rövid híreinket aláírással ellátni, egy
részt terjedelmi okok miatt, másrészt: egy hírt nem az m i
nősít, hogy ki Ina, hanem hogy igaz-e vagy sem.

A s z e r t

[X]



Tanácsülés PROGRAM
1989. október 30-án ülést tartott a Mecseknádasdi Községi Közös 

Tanács testületé. A tanácskozás napirendjén többek között a gyer
mekorvosi ellátás, az anya- és gyermekvédelem helyzete, a tisztségvi
selők jutalmazása, a partnerkapcsolataink tapasztalatai, az intézmé
nyes szemétszállítás Ófalu községre történő kiterjesztése szerepelt. A 
testület tudomásul vette, hogy a körzeti gyermekorvos továbbra sem 
tudja megoldani a Mecseknádasdra vonatkozó átköltözést és ezért a 
tanács 1989. december 31-ével megszünteti a gyermekorvos munka- 
viszonyát. A gyermekorvosi feladatokat új orvos alkalmazásáig a me
cseknádasdi és hidasi körzeti orvos fogja január 1-jétől — átmeneti
leg — megoldani. A tanácstestület köszönetét fejete ki Müller Kili
ánná védőnőnek eddigi áldozatkész tevékenységéért.

A partnerkapcsolat nyújtotta lehetőségekkel a jövőben is élni kell, 
mivel községeink számára, mind anyagi, mind pedig erkölcsi vonatko
zásban sokat jelentenek. (Mecseknádasd partnerközsége Unterensin- 
gen, Ófalu Niederliebensbachhal tart fenn szoros kapcsolatokat. A 
mecseknádasdi tánccsoport holland, NSZK, osztrák, norvég csopor
tokkal tart kontaktust, kézilabdázóink nyugatnémet csapatokat láto
gatnak meg, borászaink az ausztriai Kremszben, Lengenfeldben jár
tak az elmúlt hétvégén. Óvodánk az Österreichise Landsmannschaft 
támogatásával osztrák óvónőt foglalkoztat, ők vásároltak iskolánk 
számára modem falitáblákat, biztosították gyermekeink üdültetését 
Ausztriában, gyerekcseréket szerveztek az elmúlt nyáron. A hétvégén 
grazi tanácstagi delegáció járt községünkben, akik fel kívánják újítani 
a két évvel ezelőtt megkezdett gyermekcseréket stb.) A felsorolás 
nem teljes, ezért új kapcsolatok kialakításánál szem előtt kell tarta
nunk községünk és a lakosság teherbíróképességét a vendégfogadás 
terén. Célszerűnek tűnik egy közös tanácsi és intézményi bizottság 
felállítása, melynek feladata a külföldi kapcsolatok ápolása és koor
dinálása.

A pécsváradi Költségvetési Üzem merev elzárkózása egyelőre 
nem teszi lehetővé Ófalu község bekapcsolását az intézményes szemét
szállítás körébe. A szemétszállítás körül egyébként is komoly gondok 
mutatkoznak. A Költségvetési Üzem vezetése egyoldalúan a helyi ta
nács véleményének kikérése nélkül emeli szolgáltatási árait. A szol
gáltatás minősége nem javul, sőt a mai napon (október 30-án) az 
üzem dolgozói Mecseknádasdon megtagadták az összegyűjtött és pa
pírzsákokba rakott falevelek és virágok elszállítását. Az üzem szemét- 
szállító gépeit ezidáig a hidasi, pécsváradi és nádasdi tanácsok által 
átadott pénzekből vásárolta. Ennek ellenére elzárkózik az áremelés 
hátterének részletes indoklása elől, sőt a témában a közelmúltban 
Pésváradon tartott megbeszélés megállapodásait is felrúgva egyolda
lú, a lakosság érdekeit figyelmen kívül hagyó lépéseket tesz.

A mecseknádasdi tanács testületé határozatban követeli az üzem 
részéről az átadott pénzekkel való elszámolást, részletes tájékoztatást 
a szolgáltatási díj emelésének hátteréről, a szemétszállítás kiterjeszté
sét Ófalu községre, a keletkezett szemét elszállítását. Amennyiben az 
üzem vezetése nem változtat lakosságcllenes magatartásán, tanácsunk 
bírói úton szerez érvényt követeléseinek.

Az egyéb témák között bejelentés hangzott el a patakparti közte
rület önkényes foglalásáról és beépítéséről, a Rákóczi úti átereszek 
állapotáról. Felmerült a Felszabadulás úti áteresz bővítési lehetősége, 
melynek szervezési munkáit Müller Jenő és Sós András tanácstagok 
végzik. Az áteresz bővítését a Malom utca újbóli rendbetételének kell 
kísérnie. Tájékoztató hangzott el a községben folyó munkák állásáról. 
A tanácstestület egyetért egy Mecseknádasdon felállítandó második 
világháborús emlékmű létesítésével, melyet a Tájvédő Egyesület kez
deményez. Fontosnak tartja a lakosság véleményének kikérését, hogy 
önálló emlékművet állítsunk-e vagy a már álló I. világháborús emlék
művön helyezzük-e el a II. világháború áldozatait felsoroló emléktáb
lát.

Dr. Wekler Ferenc, tanácselnök

Köszönjük lapunkkal kapcsolatos észrevételeiket, melyeket kiadott 
kérdőívünkön keresztül juttattak el hozzánk. Várjuk és igényeljük segít
ségüket, rövidesen megkeressük mindazokat, akik ezt felajánlották. Kér
jük továbbá, azok, akik név nélkül küldték vissza a kérdőívet és közre
működésüket ajánlották fe l (fénykép stb.), Szigriszf Jánossal vegyék fe l a 
kapcsolatot. Azon észrevételeiket, melyek a lap árára vonatkoztak, várha
tóan jannuártól figyelembe tudjuk venni és csökkentett áron tudunk 
megjelenni.

A mecseknádasdi kultúrházban 1989. november 13-án (hétfőn) 18 
órakor videovetítéssel egybekötött előadásokra kerül sor. Az előadá
sok az elmúlt évben a környékünkön nemzetiségi témában folytatott 
kérdőíves, szociológiai vizsgálatok eredményeit, tapasztalatait foglal
ják össze.

Az előadások témái és rövid vázlatuk:
1. Tarján Gábor. A  német nemzetiségi azonosságtudat
Az előadás alapvetően azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy miért 

félnek az emberek még ma is német nemzetiségűnek, illetve anya
nyelvűnek vallani magukat. A statisztikai adatok és a valóság közötti 
eltérést az előadó a nemzetiségi életformát meghatározó tények felől 
közelíti meg. így kerül sor a nemzetiségi sajtó, a nemzetiségi rádió és 
televízióadások szerkesztési problémáinak ismertetésére. Az előadó 
reméli, hogy e kérdésekről megismeri a lakosság véleményét.

2. Radá Péten A német anyanyelvi nyelvhasználat problémái
Az előadó a baranyai németség körében végzett szociológiai vizs

gálat és más kutatások eredményei alapján néhány, a nemzetiségi 
nyelvhasználattal kapcsolatos problémát ismertet. Foglalkozik majd a 
munkahelyi és iskolai nyelvhasználattal, a magyar nyelv túlsúlyának a 
családon belüli nyelvhasználatra gyakorolt hatásával és az anyanyelvi 
oktatás problémáival. Az előadásban külön hangsúlyt kapnak az ifjú
ság és az értelmiségiek az átlagos mértéket jóval meghaladó nyelvi 
asszimilációjának okai.

Kéijük a környék lakosságát, az érdeklődő pedagógusokat, műve
lődési dolgozókat, szakembereket, érdeklődésükkel tiszteljék meg 
rendezvényünket. A belépés díjtalan.

Hírek röviden
A volt alsótagozatos iskola egyik tantermét alakították ki Fiatalok 

Heim Péter irányításával kondicionáló teremmé. Várnak minden 14 
év feletti fiatalt, aki megirigyelte Schwarzenegger alakját, továbbá 
erősödni szeretne. Ellenőrzés mellett, hétköznap délután 3-tól este 9- 
ig várják Fiataljainkat.

*

Második számunkban megjelent egy cikk az ivóvíz-ellátásunk
ról, melynek végén az eddigi eredményeket figyelembe véve, nem 
volt megfeleld a kút vízhozama, mely azóta az újabb fúrást köveid
en, úgy látszik, eléri a kívánt 400 l/p teljesítményt

•

Megkezdődött a második 100 m -es víztározó építése, mely remél
jük, nagyobb biztonságot ad a nyári kritikus hónapokban.

•

1989. október 22-én Óbánya lakossága a hagyományos búcsút ün
nepelte. A hagyományoktól eltérően azonban az ünnepség — néhány 
lelkes ember jóvoltából — színpompásra sikeredett. Kiállítást rendez
tek a község fazekasainak munkáiból. A kellemes őszi napsütésben a 
felállított szabadtéri színpadon fellépett a vókányi német kórus, a 
mecseknádasdi tánccsoport, az általános iskola ifjú táncosai. A bú
csút az esti bál zárta.

Hétfő délután a hagyományos kakasveréssel folytatódott a viga
lom. A hosszú póznával, bekötött szemű vállalkozók nagy derültség 
és a nézők hangos biztatása közepette próbálták elütni a földbe ásott 
kakas fejét. A produkció végül Teimel Józsefnek és Tausz Péternek 
sikerült. A két póruljárt kakasból főtt paprikást a győztesek és vesz
tesek közösen ették meg a viadal végeztével.

•

Ófalu község számára egyszemélyes hűtőkamrát vásárolt a helyi ta
nács, mely a halottasházban kerül elhelyezésre.

. * *

Megemlékezést és koszorúzást tartottak az általános iskolában a 
Liszt Ferenc-szobomál. A nagy zeneszerző két alkalommal is meg
szállt átutazóban a volt püspöki nyaralóban és itt írta Garay János 
„Patakcsa” című versére férfikari művét.

•
A sportkör kézilabdacsapnta társadalmi munkában vállalta a 

sportcsarnok alapozásának elkészítését. A hét végi munkák után 
megkezdődhet a 24x46 méteres vázszerkezet felállítása.



Hurka, kolbász, tepertő . . .

Falusi vállalkozók
A magánvállalkozásokhoz szükség van pénzre és nem is kevésre. 

Ezenfelül még sok másra is. Vállalkozói szellem, jó szaktudás, becsü
letes munka, jó termék vagy szolgáltatás, szervezőkészség és sok min
den szükségeltetik. De kell hozzá megfelelő állami, tanácsi segítő
szándék, ösztönző adórendszer, elfogadható kamatozású hitelrendszer 
stb., hogy az embereknek érdemes legyen vállalkozni, mely hasznára 
válik az egész társadalomnak.

Kisztner György hentes és mészáros kisiparos Pécsváradon a Mun
kácsy utcában úgy gondolta, megpróbálkozik a nehéz feladattal. 1988 
januárjától folytatja húsfeldolgozó kisvállalkozását. Igen kényes szak
ma ez, hiszen élelmiszer-feldolgozásról van szó, és ez igen szigorú fe
gyelmet követel meg. Szigorúak a feltételek és szigorúak az előírások. 
Nehéz is megszerezni ebben a szakmában az iparengedélyt, 15 ható
ság, szervezet engedélye és hozzájárulása szükséges. Kisztner György 
úgy érezte, megvannak a lehetőségei és képességei, hogy megfeleljen 
ezeknek a követelményeknek.

A Kaposvári Húskombinátban kezdte mint ipari tanuló és ezt kö
vetően Szilágypusztán, az Állami Gazdaságnál 15 éven keresztül meg- 
mászta a mesterség ranglétráját. Kitűnő mestere volt, akitől a szak
ma minden fortélyát megtanulta. Úgy gondolta, élelmiszerre mindig 
szükség van, és jól választ, ha vállalkozásba kezd, és egyben ezzel is 
segíti a választékot és a kínálatot. Az áruértékesítést is biztosítva lát
ta. Igaz, több munka vár rá, talán jobb megélhetést is biztosíthat a 
számára és bizonyíthatja rátermettségét és felkészültségét.

Jelenleg havi 20 mázsa termék feldolgozására van lehetősége. A 
sertéseket a környékbeli falvakból szerzi be, bár nem minden gond 
nélkül. Egyre nehezebb a beszerzés. A felvásárolt sertéseket a Me- 
cseknádasdi Tanácstól bérelt vágóhídon vágja le, és onnan szállítja be 
Pécsváradra feldolgozásra a saját műhelyébe. Sajnos ez a megoldás 
sem mondható jónak, mert a szók szállítás miatt a költségek növe
kednek. Szeretné itthon megoldani a vágást és létrehozni egy saját 
vágócsarnokot, hogy helyben tudná megoldani a teljes feldolgozást. A 
sertésfelvásárlás mellett vásárolt még tőkehúst a szilágypusztai üzem- 
egységtől is, ahonnan azonban egy hónapja nem szolgálják már ki, és 
ez is nagyon hiányzik számára.

Az egyre inkább nehezedő élőállat-beszerzés is nehezíti tevékeny
ségét. Az élő állat árai is rohamosan emelkednek. Sokasodnak a gon
dok. Ennek ellenére tovább szeretné folytatni a tevékenységet és a 
kényszerűség arra készteti, hogy saját maga fogja a sertéstenyésztést 
is megoldani. Nincs más lehetősége, ha talpon akar maradni.

A feldolgozás során kizárólag töltelékáruval foglalkozik. Gyárt 
házikészítményű szalámit, lángolt kolbászt, parasztkolbászt, sütőkol
bászt és különböző hurkakészítményeket az igényeknek megfelelően, 
többféle minőségben. Ezenfelül házi disznósajt, házizsír, tepertő is 
kerül a fogyasztóhoz. A termékeinek egy kis hányadát a saját feldol- 
gozóműhclyébcn is értékesíti, a friss árukat hetenként egyszer, szer
dán. A füstölt árut pedig állandó jelleggel. A házi értékesítés kevés, 
mindössze az összes termelésének az 5%-a. Egyébként az összes ter
mékének van megfelelő piaca. Az árut szerződésileg lekötött üzletek
be szállítja, így például Pécs, Komló, Mohács és más helyekre. Érde
kes azonban, hogy Pécsváradon egy üzlet sem rendel a termékeiből 
és nem tartanak igényt rá. Nem tudja, miért, pedig sokszor mutatko
zik hiány ezekből a termékekből. Nem panaszként mondja, mert a je
lenlegi kapacitásának a háromszorosát igénylik más területekről, és 
sajnálja, hogy nem tudja kielégíteni, de furcsának tartja, hogy Pécs
váradon nincs rá igény. Egyébként az állami árakkal is versenyképes, 
mint mondja.

Korszerű raktározás biztosítva van. Légkondicionálták a raktárak 
és a füstölő is. A feldolgozóüzem patika tisztaságú és igen nagy rend 
benyomását kelti. A kényes termék ezt meg is követeli, de a szakma 
szeretete és természetesen a jó üzlet reményében ezt szigorúan be is 
tartja. Ez év május óta lehetőséget kapott, hogy tőkehúst is forgal
mazzon és árusítson. Ez már azonban meghaladja erejét, úgy anyagi
lag, mint munkaerőben, pedig támogatást is biztosítana az állam.

Jelenleg még nem tudja, honnan teremti elő terveihez — a saját 
vágócsamok építése és a saját hizlaláshoz — szükséges anyagi fede
zetet és a jelenlegi pénzügyi és adórendszerek sem éppen a legked
vezőbbek. Optimista volt, most is az, mondja. A jelenlegi adózási, 
jogszabályi és pénzügyi kuszaságok mégis indokolnák, hogy a jogsza

bályok célszerű megváltoztatásra kerüljenek. Ki kellene már építeni a 
vállalkozásélénkítő pénzek normális feltételrendszerét, hogy valóban 
verseny lehetne. Fel kellene már ismemi, hogy a kisvállalkozók, ipa
rosok mekkora termelési értékkel rendelkeznek, mekkora rész fűződik 
az ő tevékenységükhöz és a nemzeti jövedelem gyarapításához.

Jelenleg az országban 165 ezer kisiparos és több 10 ezer vállalko
zó és'a lakosság várja a fellendülést, az előrehaladást.

Sántha László

Aranylakodalom

Házasságának 50. évfordulóját ünnepelte Pécsváradon a IJnk
házaspár (1. kép), Füri Ferenc és felesége, valamint Nagypaliban a 
Keszler házaspár (2. kép). További Jó egészséget és sok boldogságot 
kívánunk nekik.

Szerkesztői üzenetek
Több olvasónk Jelezte, hogy újságunkkal meg vannak elégedve, 

csupán egy kifogásuk van: sokba kerüL Tájékoztatásukra közöljük, 
hogy a Jelenlegi ár alig fedezi a nyomdai költségeket. Amennyiben 
kelló számú előfizető Jelentkezik, és a lapot nagyobb példányszám
ban tudjuk megjelentetni, úgy az ára is arányosan csökkenni fog. 
Terjesztési költség nem terheli a lapot, mivel azt társadalmi mun
kában árusítják. A lap megvásárolható az ABC áruházban, a helyi 
élelmiszerboltban, a Zengő étteremben, a művelődési házban, a 
„Jullánus” kávéházban, a Liza butikban, a sarki italboltban és a 
Mecseknádasdi Tanácson.

Aki lapunkba írni kíván — legyen az vezércikk, vers, tudósítás, 
tájékoztató, helyreigazítás stb. —, megteheti; Írását — akár névtele
nül is — dobja be a művelődési ház előtt levő MDF-hlrdetőtábla 
postaládájába; vagy leadhatja a művelődési házban.

Apróhirdetéseket felveszünk, szavanként 5,— Ft



Egyéves a pécsváradi MDF Szervezet
1989. október 28. egy nap volt a sok közül. Ugyanolyan, mint bár

mely másik vagy talán valamitói valakiknek mégis más?
A történet több mint egy éve kezdődött, 1988 szeptemberében az 

egyesülési és gyülekezési törvénytervezet vitája zajlott a művelődési 
házban — alig 30—40 fő volt jelen —, a hányaveti módon csomagolt 
hivatalos tervezetet több oldalról támadták, még az uralkodó párt 
tagjainak részéről is kritika érte. A vita után páran az akkor még 
igen merész kezdeményezésről, a Magyar Demokrata Fórumról be
széltünk. Tetszettek az elvek és elképzelhetőnek tűntek a célok. Kap
csolatot kerestünk és találtunk.

Október 17-én Lakitelken Dél-Dunántúl 5 megyéjéből gyűltek 
egybe az érdeklődők, a magánterületen felállított, bérelt sátorban. Az 
ott elhangzott jelenábrázolás és jövőkép lehangoló, szívderítő, de fel
tételezte az esetleges gyűjtőtábori viszontlátás lehetőségét is. Tizen
egy nap elteltével, 28-án a művelődési házban bejelentettük és meg
tartottuk Baranya első MDF-szervezetének megalakulását, kilencen, 
akik ekkor már aláírásukkal vállalták a tagságot. A megalakuláson 
70-en, 80-an lehettek. Ki kíváncsiságból, ki azért, mert az új idők sze
lét vélte felfedezni, ki esetleg hivatalból, s volt olyan is, aki csak kö
telességét teljesítette. Nemcsak helybeliek, hanem a megye több tele
püléséből is voltak érdeklődők.

Első ténykedésünk: halottak napján fáklyás megemlékezéssel virá
gokat és gyertyákat helyeztünk el az I. világháborús hősök emlékmű
vénél. Másnap természetesen Komlóról érkeztek személyek és nem 
turisztikai céllal, a kattanás azonban nem következett be!

November 19-én a vár konferenciatermében megalakult a Pécs- 
Baranyai MDF Szervezet. Ez már a megye teljes területére kihatott, 
ha ekkor még szórvány jelleggel is. Utólag is köszönjük a szálloda ve
zetőségének akkori pozitív hozzáállását. Karácsonyra már létszámban 
is gyarapodtunk, ugyancsak segítséget nyújtott a művelődési ház, és 
így felállítottuk a „mindenki karácsonyfáját”. A fát az erdészet adta. 
Az elhangzó műsor és zene annyiban volt új. hogy évtizedekig nem
igen volt nyilvánosan hallható. Februárban az áremelések elleni alá
írásgyűjtő akciót vállalva gyarapították tagjaink pécsváradi helyisme
retüket.

Majd elérkezett nemzeti ünnepünk előestéje, március 14-e. Igen 
komoly erőpróba volt. Pécsett az ellenzéki szervezetek ezen az estén 
közösen ünnepeltek a hatalomtól függetlenül. Szervezetünk jó néhány 
taggal rendezőként volt jelen. Elmondhatatlanul jó érzés volt a véget 
érni nem akaró tömeget látni, mely mélységes belső tartással és mél
tósággal vonult, felelve a hatalom görcsös helyzetére. A 8—10 ezer
re becsült, úgynevezett passzív tömeg kimutatta szimpátiáját. Másnap 
helyben ünnepeltünk együtt a helyi szervezetekkel. Az eddigiektől el
térően, idén nem avattak ifjú gárdistákat március 15-én Kossuth La-

A pécsváradi 
tűzoltók sikerei

1989. október 21-én Szentlőrincen tartott tűzoltófesztivál jeles 
tűzoltórendezvénynek minősíthető. Ez alkalomból a megye legjobb 
önkéntes tűzoltócsapatai vehettek részt.

A versenyre 21 versenyraj nevezett be, és ezek mérték össze ere
jüket kismotorfecskendő-szerelésben. Csapataink is részt vettek, úgy
mint Mezőgazdasági Szakiskola lány- és fiúraja és a Pécsváradi Álta
lános Iskola úttörő fiúraja, akik az összetett eredményeik alapján a 4. 
helyezést érték el. Ezen eredmény még az érmes helyeken foglal he
lyet, ezért oklevéllel jutalmazták őket.

Egyesületünket az a megtisztelés érte, hogy meghívták a fesztivál
ra a tűzoltózenekarunkat, akik részt vállaltak az Országos Tűzoltóze
nekar és az ausztriai „Hötzendorfi" zenekarok mellett a reggeli éb
resztő és az esti tűzoltóbálon való közreműködésben.

Ezúton is megköszönjük vezetőségünk részéről az eredményes sze
repléseket versenyrajainknak, az őket felkészítő parancsnoknak, 
Gyöngyös Jánosnak és nem utolsósorban a zenekarunk színvonalas 
szereplését Apaczeller József karmester által dirigált zenészeinknek.

Várkonyi Antal ÖTE-titkár

jós szobra előtt. Erre az estére külön fáklyás felvonulást szerveztünk, 
melynek jogosultságát igen nagy létszámú részvételükkel igazolták 
polgártársaink. A a tény, hogy ezen ünnep előtt a tér rendbetételére 
közösen mozdult a tanács és több helyi termelőegység, szervezet, el
lenzék, már örvendetes jövőbe mutató esemény. Még ebben a hónap
ban az MDF vendége Timkó Iván alkotmányjogász, előadást tartott.

Különleges kapcsolatokkal mi sem rendelkezünk, ezt bizonyítja, 
hogy a május 1-jére tervezett majálisunkat elmosta az eső. Pár héttel 
később napfényes időben zajlott le a sok fiatalt vonzó esemény. Az 
esti utcabál megtartását az eső megint meghiúsította. Tagjaink között 
geresdlaki lakosok is vannak, így MDF bemutatkozó estet rendeztünk 
Geresdlakon május 4-én. Május 7-én az ófalui atomtemető elleni tün
tetés szervezésében segédkeztünk. Talán e hónap végén éreztük úgy, 
hogy bizonyos körökben személyünk iránti érdeklődés csökkenő ten
denciát mutat, s ez a tény nyugtatólag hatott. Június 16. Nagy Imre 
és mártírtársainak temetésén is részt vettünk. Segítséget adtunk a 
mohácsi, majd a bólyi MDF-szervezetek megalakulásához. A Pécs- 
Keleti MDF Szervezetnek Aczél György országgyűlési képviselő 
visszahívási akciójában aláírásgyűjtéssel vettünk részt Hirden. Ott 
voltunk a Várbaráti Kör rendezésében megtartott Szent István-ünne- 
pen.

Ezt a lapot indítottuk útjára elsősorban Pécsvárad és környéké
nek információcseréje érdekében.

Nyár utóján jött az ötlet: az 1956-os szabadságharcnak emlékmű
vet kellene állítani. A tér rendezésében tagságunk sok társadalmi 
munkát vállalt, a tanács is lehetőségéhez mérten hozzájárult. Mind
ezeken túlmenően a legnagyobb érdeme abban, hogy október 22-én 
emlékművet avathattunk, Szabó László fafaragó művésznek van. A 
művésznek igen rövid idő állt rendelkezésére és nagyon-nagyon sok 
fáradságos munkát kellett elvégeznie, hogy átadhassa a szép szobrot, 
teljesen térítésmentesen Pécsváradnak.

így múlt el egy év, amely kinek rövid, kinek hosszú időt jelent. 
Eget-földet rengető dolgok nem történtek, de valahol talán szép las
san oldódnak a több évtizedes igen sötét és lélekgyalázó, gátlástalan 
hatalom okozta görcsök. Még sokan nem hisznek senkinek, még so
kan vannak, akik csodát várnak, még túl sokan félnek. Ellenben kör
vonalazódik a felismerés is: saját problémáinkat csak magunk oldhat
juk meg!

A közeljövő dilemmája: a problémamegoldó feladatokhoz a meg
felelő személyeket a helyi és az ország dolgaira nekünk, ezen állam 
polgárainak KELL ki- és megválasztanunk, jól vagy rosszul. Választá
sunk eredményét vagy kudarcát is nekünk KELL élveznünk vagy el
viselnünk.

M üller L^jos

Egy kis adópótlék
Az adópótlék olyan találmány, amelyet a késedelmes adóbefizeté

sek után számolnak fel az állampolgárnak, akkor is, ha a dologban 
történetesen valamelyik hivatal a ludas.

Egy példa a hivatali logika illusztrálására. A közelmúltban értesí
tést kaptam két éve elhunyt édesapám adóhátralékáról. A tartozás 
egy kétjegyű szám, de a hivatal csak most talált rá, ezért néhány száz 
forint adópótlékot számolt fel, amelyet sürgősen, lehetőleg 8 napon 
belül fizessek meg. (Ha csak a következő évben találják meg, az 
összeg tovább izmosodik.)

Pécsváradon többen kaptak hasonló felszólítást, ezért megkérdez
tem: Ha a polgár többet fizetett, mint amennyi a hivatalnak jár, ak
kor ő kap pótlékot a pénz használatáért? A válasz: Nem szoktunk ad
ni. így a természetes, ugye?

P. E.

VIDEOFELVÉTEL
Esküvők, lakodalmak, családi események stb.

RÖGZÍTÉSE VIIS videokazettán.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: ,
Fúr! Ferenc, Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 15.
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Gyilkos-e vagy 
elmebeteg?

Szörnyű tragédia rázta meg a nyár elején Pécsvárad közvélemé
nyét. Boris József pécsváradi lakos konyhakéssel ámokfutásszerű vé
rengzést hajtott végre szomszédain, feleségén és a segítségükre siető
kön. 3 ember értelmetlen halálát okozta. A közvéleményben ilyenkor 
felvetődik: ép elméjű-e az ilyen gyilkos? Mi lesz tettének következmé
nye? Szabadlábra kerülhet-e valaha? Megismételheti-e tettét azokon 
is, akiket megfenyegetett? Ha elmebeteg, miért nem volt zártosztá
lyon eddig is? Hogyan védhetők meg az állampolgárok az ilyen elme
betegekkel szemben?

Boris József igazságügyi orvostani szakvélemény alapján paranoia 
(vonatkoztatásos téboly) elmebetegségben szenved. A büntető tör
vénykönyv ide vonatkozó paragrafusa szerint ez az elmebetegség a 
büntethetőséget kizáró elmebajok közé tartozik. E törvény szellemé
ben Boris József nem büntethető. A törvény ebben az esetben úgyne
vezett kényszer gyógykezelést alkalmaz zárt intézetben, amely gyakor
latilag olyan gyógyintézet, ahol börtönőrizet van. A kényszer gyógyke
zelést a törvények értelmében 3—5 évente felülvizsgálja egy orvosi bi
zottság, és bizonyos betegségek tartós megfigyelése és kezelése esetén 
úgy is dönthet, hogy megszüntetheti a kényszer gyógykezelést. Ennek 
megszüntetése azopban éppen a paranoia betegség esetében nem al
kalmazható, mivel ez a betegség általában véve nem átmeneti, hanem 
végleges. Ily módon Boris József kényszer gyógykezelésének megszün
tetése a fent említett felülvizsgálatok során sem lehetséges.

Sajnos, ez a betegség a kezdeti időszakban biztonsággal nem is
merhető fel, gyakran még szakintézetekben sem. Boris József eseté
ben i« ez történt. A paranoia betegségnek egyik megnyilvánulási for
mája lehet a robbanás szerű agresszív cselekedet környezetével szem
ben, de Boris József esetében a 8 évvel ezelőtt ismertté vált betegsé
ge alatt ez nem volt tapasztalható. Az elmebetegek általános zárt osz
tályokon történő őrzése, nagy számuk miatt, sajnos megoldhatatlan. 
Törvényeink értelmében azt, hogy valakit tartósan zárt osztályon őriz
zenek, olyan jogi folyamatnak kell megelőznie, amely az önálló szemé
lyiségjogok elvesztésével jár. Ez az elv általánosan nem alkalmazható, 
csak akkor, ha bizonyíthatóan ön- és közveszélyes tébolyultakról van 
szó.

Ez a tragédia mindenkit megrázott. Az özvegyek és a gyászolók 
számára nehezen felfogható, de minden valószínűség szerint Boris Jó
zsefet gyilkosságért nem ítélik el, hanem tartós kényszer gyógykezelé
sét fogják elrendelni az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben.

Szerkesztőség

istentiszteletek, szentmisék 
rendje, vasárnap

RÓMAI KATOLIKUS
Pécsvárad: 8 és 11 óra — Nagypall: 9.30 óra — Me- 

cseknádasd: 8 és 12 óra — Óbánya: 11.30 óra — Lo- 
vászhetény: 15 óra — Martonfa: 9 óra — Erdősmecs- 
ke: 10 óra — Apátvarasd: 13.30 óra.

REFORMÁTUS
Pécsvárad: 11 óra — Zengővárkony: 9.30 óra.

STRANDNÁL 1000 n.-öl 
zártkert eladó. Érdeklődni: 
Pécsvárad, Rákóczi u. 30.

MECSEKNÁDASDON, Ré- 
ka-völgjben hétvégi ház eladó. 
Érdeklődni: Haklik József,
Óbánya, tanácsüdülőben.

GD-S Trabant gépkocsi 
rtális áron eladó. Merkl 
Adóm. Zengő köz 1.

Apró-
hirdetések .
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HASZNÁLT pólyázóasztalt 
vennék. Cím: Pécsvárad, Vár 
u. 23., Porth.

A pécsváradi földgázprogram a terveknek megfelelően folyik. A 
kivitelezői árajánlatok folyamatosan érkeznek és október végén kerül 
kijelölésre — egy szakértői bizottság véleménye alapján —, hogy ki 
fogja végezni fővállalkozásban a kivitelezési munkálatokat. A tervek 
szerint két ütemben fog készülni a munka. Az első ütem 1990. októ
ber 15-ig, míg a második ütem december 15-ig fog elkészülni. A 
munkálatokra a végleges kivitelezési szerződést a tanács 1989. no
vember 15-ig kívánja megkötni. Az előzetes számítások szerint beter
vezett családonkénti 36 ezer forintos bekerülési összeg nem fog vál
tozni.

A DÉDÁSZ új üzemépületének műszaki átadása október 17-én 
megkezdődött és 27-én befejeződött. A próbaüzemeltetés folyamato
san történik, a végleges üzemeltetésre előreláthatóan a jövő év első 
hónapjaiban fog sor kerülni. A Tolna Megyei Állami Építőipari Vál
lalat az ez év februárjában elkezdett mintegy 26 millió forintos 
munkálatokat rendkívül gyors ütemben végezte el a megrendelő tel
jes megelégedésére.

A pécsváradi volt szeméttelep — a lovászhetényi út mellett — le
zárásra került, és annak helyreállítása megtörtént. Sajnos azonban 
vannak még, akik a szemetet illegálisan még idehordják. Ezért kéri a 
községi tanács, hogy a szemetet a már meglevő új szeméttelepre vi
gyék, amelyet a 6-os út és a szilágypusztai út elágazásánál levő ho
mokbányánál nyitottak meg.

Budapesten október 20—22-ig tartó MDF II. országos gyűlésén a 
pécsváradi szervezet képviseletében dr. Bíró Ferenc, Müller Lajos és 
Beck József vett részt.

A Pécs városi zászlóra a városi tanács megbízásából Csizmadia 
László pécsváradi grafikus készítette a Pécs városnak visszaállított — 
Mária Terézia által adományozott — címerének nagyméretű színes 
grafikáját. További megbízás alapján jelenleg is dolgozik a Pécs— 
Graz közeljövőben aláírásra kerülő testvérvárosi szerződés díszokira
tának elkészítésén.

A hivatalos árjegyzék szerint van első osztályú és másodosztályú cit
rom. Ennek megfelelően van első osztályú és másodosztályú ár is. Az 
üzletekben sokszor látni másodosztályú, sőt osztályon aluli citromot, de 
az árak mindig első osztályúak. A z első osztályú árak láttán a savanyú 
citromtól is keserű lesz az emberek szája íze.

Megyei MDF-vezetők társaságában látogatást tett október 17-én, 
kedden Pécsváradon az angol megbízott nagykövet, valamint a 
nagykövetség s^j lóattaséja azzal a céllal, hogy Ismerkedjen a falusi 
MDF-szervezet tevékenységével, és tájékozódjon a munkájáról. Ta
lálkozott az MDF helyi szervezet vezető képviselőjével, a nagykövet
nek videofelvételen mulatták be a helyi szervezet eddigi munkáját, 
melyről elismeréssel nyilatkozón Ezt követően látogatást tett Zen- 
gővárkonyban, ahol megtekintette a tájházat és elbeszélgetett a he
lyi polgárokkal politikai nézetekről és az elkövetkező választások 
várható esélyeiről.

PIAC IGEN VAGY NEM?

Most nem a világpiacról kívánunk szólni, hanem sokkal kisebbről, 
akár 3 vagy 4 elárusító-asztal sorsáról. Igény merült fel, úgy kister
melők, mint fogyasztók részéről a piac létére. A tanács megfelelő 
igény esetén biztosítaná a feltételeket. Alkalmas területnek tartjuk az 
ABC és a művelődési ház környékét. Arra kérjük kedves olvasóinkat, 
hogy véleményüket szíveskedjenek közölni,velünk.

ÉBRESZTŐ
Kiadja a Magyar Demokrata Fórum Pécsváradi Szervezete. 

Felelős kiadó: Dr. Bíró Ferenc 
Felelős szerkesztő: Benkő László 

Készült a TEMPORG Kisszövetkezet nyomdájában 
Felelős vezető: Dr. Kállai Sándor elnök


